
PYTANIA EGZAMINACYJNE NA ZŁOT Ą RAJDOWĄ 
ODZNAK Ę JEŹDZIECK Ą PZJ 

 
 
1. Jakie rutynowe czynności wykonujemy przed wprowadzeniem programu treningowego konia 

rajdowego (uwzględnij m.in. stan kopyt, uzębienie, odrobaczenia, szczepienia) 
2. Wymień czynniki wpływające na program treningowy konia rajdowego. 
3. Omów pojęcie stresu konia, co go powoduje? Wymień objawy stresu i środki mające na celu 

jego zmniejszenie. 
4. Podaj programy obowiązkowych szczepień koni sportowych. 
5. Zasady postępowania z koniem na bramkach weterynaryjnych i po zawodach.            
6. Omów wykorzystanie monitora pracy serca w treningu koni rajdowych. 
7. Najczęstsze urazy u koni rajdowych. Wymień sposoby ich unikania. 
8. Omów rodzaje i zasady stosowania róŜnych form odnowy biologicznej u koni rajdowych.  
9. Wymień i omów parametry fizjologiczne badane u koni rajdowych w trakcie zawodów.  
10. Przy załoŜeniu, Ŝe rajdy długodystansowe są dyscypliną wytrzymałości wymień i krótko omów 

podstawowe grupy metod treningowych kształtujących wytrzymałość u konia. 
11. Przegrzanie i odwodnienie konia - przyczyny, sposoby rozpoznawania, postępowania i 

przeciwdziałania. 
12. Omów zasady prawidłowego doboru rzędu konia rajdowego. 
13. Budowa układu pokarmowego konia oraz jej wpływ na jego Ŝywienie. 
14. Podstawowe zasady karmienia konia sportowego. 
15. Ustalanie dawki pokarmowej konia rajdowego – zasady. 
16. Rola poszczególnych składników pokarmowych w Ŝywieniu konia rajdowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem tłuszczu i włókna. 
17. Karmienie konia rajdowego przed zawodami – omów jakie stosujemy pasze i kiedy. 
18. Zasady karmienia konia podczas transportu. 
19. Rola elektrolitów w Ŝywieniu konia rajdowego i zasady ich stosowania. 
20. W jakiej formie gromadzona jest energia w organizmie konia? 
21. Zapotrzebowanie konia na związki mineralne i witaminy, niedobory wynikające z Ŝywienia 

sianem i owsem jako podstawową paszą treściową. 
22. Ustalenie wagi ciała konia bez uŜycia wagi. 
23. Jakie konie jeŜeli chodzi o rasy, mają największe predyspozycje do rajdów długodystansowych 

– uzasadnij. 
24. Jak zinterpretować wynik testu Ridgewaya: 62/65 ? 
25. Omów jak powinna wyglądać prawidłowa obsługa  konia i jeźdźca na polu serwisowym. 
26. Co rozumiesz pod pojęciem dobrostanu konia w czasie rajdu? 
27. Jakie mogą być przyczyny eliminacji konia w czasie trwania konkursu? 
28. Co oznacza prędkość minimalna i maksymalna w długodystansowych rajdach konnych? 
29. Podaj minimalne i maksymalne długości jakie mogą mieć pętle w klasie 1*. 
30. JeŜeli zawodnik wszedł na bramkę o godzinie 11.38 a czas obowiązkowego odpoczynku 

wynosi 40 min to o której godzinie zawodnik wystartuje na następna pętlę i o której godzinie 
musi przedstawić konia do rekontroli? 

31. Jakie dokumenty musi posiadać zawodnik oraz koń startujący w konkursach 1*,2*,3*? 
32. Podaj minimalny wiek konia startującego w konkursach klasy P, 2*. 
33. Podaj minimalną i maksymalną prędkość w konkursach klas: L, P, N, 1*. 
34. Podaj czas przedstawienia konia do badań na mecie w konkursach: P, N, 1*, 2*. 
35. Podaj maksymalne tętna na bramce weterynaryjnej dla konia w konkursach LL - 3* 
36. W ciągu jakiego czasu naleŜy przedstawić konia do badania na mecie w klasie 2* ? 
37. Ile minut przed startem musi zawodnik przedstawić konia do obowiązkowej rekontroli ? 



38. Ile wynosi minimalna prędkość i minimalny wiek konia w konkursie 3* ? 
39. Przez jaki okres koń wyeliminowany za metabolizm w konkursie do 1* nie moŜe startować w 

zawodach? 
40. Przez jaki okres koń wyeliminowany za metabolizm w konkursie 2* nie moŜe startować w 

zawodach? 
                                  
 

 


